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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Game Terdahulu 

Di Indonesia sebelumnya sudah ada game dengan unsur budaya lokal 

didalamnya khususnya untuk seni topeng malangan. Di google play dengan nama 

publisher Informatika Politeknik Kota Malang yang dapat diunduh di Google 

Playstore[8] menyajikan sebuah game bergenre puzzle dengan mengangkat unsur 

budaya topeng malangan. Tetapi peneliti melihat ada kekurangan. Di game ini 

nama topeng malangannya hanya dicantumkan di deskripsi saja tidak dikenalkan 

saat pemain bermain. Lalu di deskripsi tersebut juga terdapat beberapa nama topeng 

yang tidak lengkap dan typo. 

Lalu ada juga game berbasis web yang berjudul topeng malangan. game 

tersebut bisa diakses di situs Scirra[9]. Game ini merupakan permainan puzzle 

sederhana dimana pemain harus mencocokkan gambar topeng yang sesuai sebelum 

waktu habis. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pak handoyo yang 

merupakan budayawan topeng malangan, peneliti menemukan kekurangan di game 

ini. Kekurangannya yaitu di game ini terdapat beberapa topeng yang bukan 

merupakan topeng malangan sehingga pemain bisa keliru beranggapan bahwa 

topeng yang terdapat di game tersebut semuanya adalah topeng malangan. 

Game dari publisher bernama Game Hive Corporation yang bisa diunduh di 

situs Google Playstore[10] merupakan game tap based sekaligus bergenre role 

playing karena pemain memainkan peran sebagai pejuang yang membasmi 

monster. Kekurangannya pada game ini yaitu interaksi player dengan game terbatas 

yaitu hanya tap layar serta musuhnya tidak berinteraksi dengan player seperti 

misalnya melakukan serangan. Game yang akan dirancang ini gameplay-nya 

hampir mirip dengan game tap based seperti permainan tap Tap Titans. 

Dengan memperhatikan masalah dan kekurangan pada permainan sebelumnya, 

peneliti akan membuat game tap based yang mengangkat unsur seni rupa Topeng 

Malangan dengan data topeng yang akurat dan menambahkan interaksi musuh serta 

memberikan mobilitas kepada player untuk menghindar dari serangan musuh. 
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2.2 Game 

Menurut Schell (2008) game adalah suatu hal yang melibatkan pemain untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara yang menyenangkan dan player menemukan 

kesenangan saat memainkannya. Game yang bagus adalah game yang bisa 

membuat player tertantang dan tertarik untuk memainkannya. Sikap orang ketika 

sedang bermain game, bisa saja berbeda ketika orang itu sedang tidak bermain 

game, karena ketika orang tersebut sedang bermain game maka dia akan merasa 

sedang berada di “dunia” yang game tersebut ciptakan[2]. 

 

2.3 Genre Game 

Gamer biasanya sangat familiar dengan genre game digital, dengan beberapa 

permainan favorit yang terdapat di dalam playlistnya. Dari tahun ke tahun genre 

game menjadi semakin banyak seiring dengan semakin kreatifnya developer di 

dalam industri game. Dan dari setiap genre memunculkan sub-genre seperti 

misalnya genre adventure memiliki sub-genre mystery-adventure[11]. 

Menurut hasil observasi dari Todorov (1976) game tidak lagi memiliki satu 

genre yang didefinisikan dengan jelas. Sebenarnya saat ini kita sedang 

memperhatikan perubahan atau mutasi dari genre game sebagai sistem yang sedang 

mengalami perubahan yang berlanjut. 

Dalam industri game, genre merupakan salah satu hal penting yang harus 

diperhatikan. Pentingnya genre game yang ditujukan untuk pemain mempengaruhi 

ketertarikan pemain terhadap produser sehingga juga mempengaruhi industrinya. 

Dalam konteks ini memahami pemain mengapa mereka beralih ke berbagai jenis 

game lain tidak bisa dipisahkan dari penyelidikan genre game. Jadi, genre 

seharusnya berperan sebagai jembatan antara produser dan pemain. 

 

2.4 Role Playing Game (RPG) 

Ketika mendengar kata game RPG atau Role Playing Game, kebanyakan 

pemain beranggapan bahwa game dengan genre ini seperti game Final Fantasy 

dimana game tersebut memiliki beberapa elemen seperti misalnya exp, level, dan 

NPC (Non Player Character). Tetapi menurut Arjoranta (2011) RPG merupakan 

fenomena yang berbeda mulai dari game digital hingga game live action atau game 
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yang berada di dunia nyata. Menemukan definisi yang sesuai dengan Role Playing 

Game itu sulit, tetapi banyak usaha yang sudah dilakukan. Semua definisinya 

menekankan beberapa aspek dari game bermain peran seperti rule, peran player, 

atau ceritanya. Banyak definisi yang tidak mendeskripsikan role playing game 

secara mendetail, tetapi aktivitasnya berkaitan dengan role playing. Tidak ada 

definisi tetap mengenai role playing game, yang ada hanyalah definisi yang cocok 

atau tidak berdasarkan sejarah tentang pemahaman role playing game. Namun 

bukan berarti bahwa role playing game seharusnya tidak perlu didefinisikan karena 

definisi dapat membantu pemahaman kita tentang apa itu role playing game dan 

apa yang bisa dikatakan role playing game[12]. 

Seperti yang ditunjukkan Hitchens dan Drachen (2009) melalui studi yang 

mendalam, pendekatan untuk pendefinisian role playing itu beragam dan banyak. 

Mereka menuliskan berbagai macam definisi yang berbeda, menyusunnya 

berdasarkan target definisi : role playing sebagai aktivitas atau role playing sebagai 

game. Mereka juga membuat catatan penting bahwa tidak semua role playing itu 

terikat dengan role playing game. Sejumlah besar role playing, atau mungkin 

sebagian besar, dilakukan di luar lingkup role playing. 

Meskipun peneliti role playing game memiliki kecenderungan untuk 

berkonsentrasi pada role playing sebagai sebuah proses, terdapat juga kemungkinan 

bahwa role playing dilihat sebagai entitas yang terpisah. Tidak peduli apakah 

seseorang menganggap role playing game sebagai objek fisik yang digunakan 

dalam permainan, atau sebagai produk fiktif dan sosial dari proses bermain. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa role playing tidak memiliki 

definisi yang tetap karena role playing game memiliki berbagai macam definisi 

yang beragam. Tetapi kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan role playing. 

Pada game yang akan dikerjakan, peneliti memilih role playing sebagai genre pada 

game. Di dalam game ini player bermain role atau peran sebagai roh penghuni 

sanggar. Game ini memiliki cerita dan sosok karakter yang berperan dalam cerita 

itu sehingga game ini bisa dikategorikan sebagai role playing game. 
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2.5 Game RPG Sebagai Media Pengenalan 

Kebanyakan game ber-genre RPG merupakan game yang kooperatif tanpa 

definisi kondisi menang atau kalah yang jelas dan berpotensial tidak memiliki 

ending di game. Pada tahun 1980 terdapat kontroversi yang menuju kepada  game 

fantasi RPG bernama Dungeons & Dragons. Kontroversi ini menciptakan stigma 

negatif yang berdampak pada perkembangan game RPG di lingkup publik 

khususnya untuk tujuan sarana edukasi. 

Orang yang belum pernah mencoba game RPG akan kebingungan untuk 

pertama kalinya. Tetapi itu bisa diatasi dengan memberikannya sedikit pengalaman 

pada sesi game. Dalam jurnal psikologinya yang berjudul Looking Through the 

Glass: An Exploration of the Interplay Betweem Player and Character Selves in 

Role-Playing Games, Nicholas Yee mengungkapkan perasaan partisipan dengan 

tepat ketika dia berstatemen bahwa “RPG bukan hanya game, melainkan 

pengalaman”[13]. 

Mengenalkan sesuatu yang baru tidak bisa dilakukan dengan hanya 

memainkan sekali saja. Pada penelitian ini pemain akan dikenalkan topeng melalui 

pengalaman di dalam game ini. Dengan memberikan pengalaman kepada pemain, 

maka pemain akan mendapatkan sesuatu yang baru dari game ini.  

 

2.6 Game Development Life Cycle (GDLC) 

GDLC merupakan life cycle yang diadaptasi dari Software Development Life 

Cycle (SDLC). Hanya saja pada GDLC pada bagian siklus desain perlu lebih 

mendetil dibandingkan dengan SDLC. GDLC memiliki beberapa macam bentuk. 

Namun tidak ada satu pun metode GDLC yang sempurna. 

GDLC yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 6 tahap fase 

development, yaitu Initiation, Pre-Production, Production, Testing, Beta, 

Release[14]. 
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Gambar 2.1 Game Development Life Cycle (GDLC) 

 

a) Initiation 

Langkah pertama yang dilakukan dalam membuat game adalah membuat 

konsep kasar dari game seperti apa yang akan kita buat. 

b) Pre-Production 

Pada tahap ini merupakan tahap revisi dan pembuatan dari prototip game 

dan pembuatan Game Design Document (GDD). Game design fokus pada 

penentuan game genre, gameplay, mekanik, storyline, karakter, tantangan, 

factor fun, aspek teknis, dan dokumentasi elemen pada GDD. 

c) Production 

Tahap ini merupakan tahap inti proses seputar pembuatan asset, pembuatan 

source code, dan integrasi dari kedua elemen tersebut 

d) Testing 

Testing dalam konteks ini merupakan internal testing untuk menguji 

usability dan playability. Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini berupa 

bug report, perubahan, dan development decision. Hasilnya akan 

menentukan apakah waktunya tepat untuk menuju ke fase berikutnya atau 

mengulangi siklus Production. 

e) Beta 

Beta adalah fase dimana game diuji ke external tester atau orang yang tidak 

terlibat dalam proses produksi. Keluaran pada fase ini berupa bug report 

dan feedback dari tester. 
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f) Release 

Fase ini merupakan fase dimana game sudah mencapai tahap akhir dan siap 

untuk dipublish. 

 

2.7 Unity 3D 

Unity 3D adalah game engine yang digunakan untuk mengembangkan game 

multiplatform. Fitur tersebut merupakan salah satu fitur terbaik dari Unity yang 

memungkinkan untuk game dijalankan di berbagai device atau sistem. Bahasa 

pemrogramannya menggunakan C# serta asset bawaan yang mudah di akses. Unity 

bisa menangani beberapa asset dalam format dari software Maya, Blender, Adobe 

Photoshop dan Illustrator. Semua asset ini ditangani oleh GUI Unity. Asset tersebut 

mudah sekali ditambahkan untuk ke semua project. Scripting di Unity dibangun di 

Mono yang merupakan implementasi open-source dari .NET framework[15]. 

 

2.8 Topeng Malangan 

Onghokham (1972:115-119) mengungkapkan bahwa topeng Malangan disebut 

sebagai “Malangan” karena memang memiliki ciri khas yang berbeda dengan 

topeng yang berasal dari Jawa Tengah atau Bali. Topeng yang dikenakan oleh 

penari/pemain wayang topeng Malangan, ditahan di kepala penari dengan seutas 

tali yang tersambung pada topeng, bukan menggunakan sepotong kulit yang digigit 

di mulut. Berbeda dengan gaya “halus” dari Jawa Tengah, topeng Malang terbuat 

dari kayu yang tebal dan berat, dibentuk dengan bagian dagu lebih persegi, tulang 

pipi yang cukup menonjol (tinggi), dan kaya akan ukiran. Mahkota yang terletak di 

kepala bagian depan juga penuh dengan ukiran yang cukup kompleks (isenisen). 

Kumis dari figur yang tergolong “figur gagah”, kurang lebih terdapat 21 figur, 

selalu diukir, sedangkan pada topeng Jawa Tengah hanya di-cat saja, atau terbuat 

dari rambut asli atau palsu. Topeng Malang kebanyakan mulutnya selalu lebih 

tertutup daripada Jawa Tengah yang lebih terbuka. Tidak hanya pada topeng 

sebagai properti dalam pertunjukan wayang topeng Malangan, namun pada kostum 

juga cukup banyak memiliki perbedaan dengan daerah lain di Indonesia, begitu juga 

dengan struktur pertunjukan wayang, dan juga tarinya.[4]. 
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2.9 Evaluasi Playtesting 

Evaluasi Playtesting merupakan satu aktivitas yang terpenting yang 

melibatkan desainer dan ironisnya, metode ini sering kali kurang dipahami oleh 

desainer. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa playtesting itu sesuatu yang 

sederhana, hanya bermain game dan mengumpulkan feedback. Padahal bermain 

game hanyalah sebagian dari proses yang melibatkan seleksi, perekrutan, 

persiapan, control, dan analisa[6]. 

Playtesting bukan ketika desainer beserta timnya bermain game dan 

membicarakan tentang fitur di game. Hal ini disebut dengan review desain 

internal. Playtesting bukan juga memiliki tim QA atau quality assurance sedang 

memeriksa secara teliti dan menguji setiap elemen dari kekurangan software. Hal 

ini disebut dengan QA testing. Dan playtesting juga bukan ketika kita menganalisa 

bagaimana user berinteraksi dengan antarmuka dengan melacak pergerakan 

mouse, pergerakan mata, pola navigasi, dan lain-lain. Itu disebut dengan usability 

testing atau uji kegunaan. 

Playtesting merupakan sesuatu yang dilakukan desainer terhadap semua 

proses desain untuk mendapatkan wawasan tentang apakah game tersebut 

mencapai tujuan pengalaman player kita. Terdapat berbagai macam cara untuk 

melakukan playtesting. Bebrapa diantaranya dilakukan dengan cara tidak formal 

dan kualitatif, dan beberapa yang lainnya cenderung lebih terstruktur dan 

kuantitatif. Untuk perusahaan game besar biasanya lebih memilih yang terstruktur 

dan kuantitatif, tetapi dari semua itu tujuan akhirnya adalah memperoleh feedback 

yang berguna dari player untuk meningkatkan pengalaman keseluruhan dari 

game. 

Beberapa orang berpikir bahwa playtesting lebih baik dilakukan ketika kita 

sudah membuat game yang berfungsi dengan penuh atau biasa disebut produk 

dalam tahap beta sehingga pemain akan memperoleh pengalaman yang lebih baik. 

Tidak ada yang salah dengan ini, tetapi jika ternyata inti dari gameplay tersebut 

tidak menyenangkan atau tidak menarik, bisa jadi mau tidak mau kita harus 

mengulang membuat game dari awal lagi jika kita tidak sanggup mengatasinya. 
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2.10 Gameflow Test 

Gameflow Test merupakan sebuah model evaluasi untuk menguji apakah 

pemain menikmati game tersebut atau tidak. Saat ini tidak ada model evaluasi 

yang bisa diterima dalam menguji kesenangan pemain di dalam suatu permainan. 

Banyak sekali heuristic di dalam literatur berdasarkan elemen seperti antarmuka 

game, mekanik, gameplay, dan narasi. Tetapi ini dibutuhkan untuk 

mengintegrasikan heuristic ini kedalam model yang valid yang bisa digunakan 

untuk mendesain, mengevaluasi, dan memahami kesenangan di dalam game[7]. 

Model Gameflow Test terdiri dari 8 elemen, yaitu : konsentrasi, tantangan, 

keterampilan/skill pemain, kontrol, penyelesaian goal/tujuan, umpan balik, 

mendalami game, dan interaksi sosial. Interaksi sosial hanya berlaku untuk game 

yang mendukung unsur kompetisi dan kerja sama antar pemain melalui mode 

multiplayer sehingga elemen ini dihilangkan dalam permainan ini karena tidak 

mendukung unsur tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


